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Protokół Nr XXI/2016 

z XXI sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 910 

Godzina zakończenia – 925 

 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i Leszek Urawski. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

3. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1, 

2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, 

3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3, 

4. Podjęta uchwała: 

- uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Sobolew do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Energia 

słoneczna szansą rozwoju gmin”. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXI sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, radcę prawnego, radnych i sołtysów. Ponadto 

poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Wójta. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Głos zabrał radny Rafał Talarek zgłaszając wniosek o dodanie jako pkt 4 punktu: „Interpelacje, 

wolne wnioski i zapytania”.  

Wójt wyraził zgodę na dokonanie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Talarka. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do partnerstwa na rzecz 

realizacji projektu pn. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”. 

4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
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5. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Pkt – 3 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do partnerstwa na rzecz 

realizacji projektu pn. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wójta. 

Wójt poinformował, iż w związku z trwającymi przygotowaniami do złożenia wniosku 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii 

(OZE), dotyczącego montażu kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej 

w indywidualnych gospodarstwach domowych Gmina Sobolew pragnie przystąpić do 

partnerstwa z 4 innymi gminami tj.: Miastkowem Kościelnym, Górznem, Borowiem 

i Garwolinem. Przystąpienie do partnerstwa będzie niosło za sobą korzyści w postaci 

dodatkowych punktów za partnerstwo oraz liczbę instalacji powyżej 151. W Gminie Sobolew 

wpłynęło 50 wniosków. Gminą wiodącą w realizacji projektu będzie Gmina Borowie.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

  

Pkt – 4 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady poruszając następujące kwestie: 

1. Do Rady wpłynęło zaproszenie na dożynki powiatowe, które odbędą się 28.08.2016 r. 

w Garwolinie. 

2. W dniu 04.09.2016 r. odbędą się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9:30 

mszą św. w kościele parafialnym w Gończycach.  

3. Od Zarządu Powiatu Garwolińskiego wpłynęła odpowiedź w sprawie apelu dotyczącego 

modernizacji ul. Krępskiej. Samorząd Powiatu jest otwarty na współpracę w tym zakresie. 

Osobą do kontaktu został wyznaczony radny powiatowy Jan Tywanek. 

Następnie Przewodniczący oddał głos dyrektorowi szkoły podstawowej w Sokole. Pani 

Longina Głowala zabierając głos zaprosiła radnych na uroczystości 100-lecia szkoły, które 

odbędą się 11 września 2016 r.  

Głos zabrał Wójt informując, że na stronach urzędu został zamieszczony projekt strategii 

rozwoju Gminy Sobolew. W związku z powyższym Wójt poprosił radnych o zapoznanie się 

z treścią dokumentu i pochylenie się nad propozycją w czasie posiedzeń komisji. 
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Z kolei radna Justyna Kowalczyk zwróciła się do sołtysów z prośbą o przekazywanie do Urzędu 

Gminy informacji o miejscu i terminie zebrań sołeckich, tak aby mogły być one umieszczone 

na stronie internetowej.  

Następnie Przewodniczący przypomniał sołtysom, że do 30 września należy zwołać zebrania 

sołeckie celem ustalenia przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i złożyć wniosek do 

budżetu na 2017 r.  

Z kolei radny Marian Lipiec przekazał prośbę mieszkańców o ustawienie znaku zakaz 

zatrzymywania na ul. Kolejowej.  

Na zakończenie sołtys wsi Grabniak podziękowała za wylanie asfaltu na drodze w Grabniaku. 

Pkt – 5 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

podziękował obecnym za przybycie na sesję i dokonał zamknięcia XXI sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 

 


